СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София, ул.“Освобождение‘Т125, П.К.1330, тел.02/9217237, факс 02/8284883

www.krasnapoliana.com

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес,

г., в гр. София, между:

1.
РАЙОН “КРАСНА ПОЛЯНА” на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр. София,
П.К. 1330, ул. „Освобождение” №25, БУЛСТАТ 0006963270579, представлявана от
Иван Вълчев Чакъров, Кмет на район “Красна поляна”“СО,наричан, за краткост в този
Договор,„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, и от друга страна,
2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” с ЕИК000885099, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 139, представлявано от:
Елка Николова Каменова - Цанкова в качеството си на Председател на
Кооперацията, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
в изпълнение на Решение № РКП 17-РД93-9/04.09.2017г, за класиране на участниците
в процедура, открита с Решение № РКП17-РД93-05/31.07.2017гг. на Кмета на Район
„Красна поляна” с Уникален номер в регистъра на АОП 01259-2017-0002,
на
основание чл. 112 и при условията на чл. 18. ал.1 т. 12 от Закона за обществените
поръчки се сключи настоящият договор за следното:
L ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (^ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка
и монтаж на обзавеждане заОбособена позиция № 1 „Доставка на обзавеждане за
нуждите на Детска градина №187 „Жар птица” в пълно съответствие по вид и
параметри с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1),
предложението за изпълнение на поръчката (Приложение № 2) и ценовото
предложение (Приложение № 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представени в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, съставляващи неразделна част от договора.
(2) Изпълнението на предмета на договора се счита за възложено след отправена
писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържаща вида и
количеството на стоките по предмета на договора.
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II. КАЧЕСТВО
Чл. 2. (1) Качеството на обзавеждането по чл. 1 следва да отговаря напълно на
техническите характеристики, описани в предложението за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на техническите стандарти на производителя.
(2) Изпълнението на договора по чл. 1, трябва да отговаря напълно на всички
стандарти/сертификати/протоколи за изпитване, удостоверяващи качеството на продуктите
предмет на доставката.

III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Максимално допустимата стойност на договора е в размер до 37 933.84
(тридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и три лева и осемдесет и четири
стотинки) без вкл. ДДС или 45 520.61 (четиридесет и пет хиляди петстотин и двадесет
лева и шестдесет и една стотинки) с вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което е избран за изпълнител по обособена позиция № 1.
(2) Стойността по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението
предмета на договора, в товачисло стойността на разходите за окомплектовка,
опаковка, маркировка, транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други до
мястото за доставка з атоваро-разтоварителни, за гаранционно обслужване и всички
други, необходими за изпълнение на поръчката разходи.
(3) Цените, посочени в Приложение № 3, остават непроменени за срока на действие на
настоящия договор.
Чл. 4.(1) Заплащането на извършените дейности по настоящия договор се извършва, в
10 /десет/ дневен срок, считано от датата на подписване на приемо-предавателен
протокол по чл. 11, ал. 1 от настоящия договор и издадена фактура.
(2) Всички плащания по договора се извършват по банков път, по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следваЛБ: „СосиетеЖенерал Експресбанк”, гр. София;

BIC: TTBBBGSF; Титуляр на сметката: Кооперация „Панда”;
(3) За дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за плащане от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 5. (1) В случаите на чл. 5, ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената след
представяне на фактура от подизпълнителя в оригинал, придружена с приемопредавателен протокол по чл. 11, ал. 2, искане от подизпълнителя и становище, от
което да е видно дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща единствено действително доставените стоки и
количества, отразени в приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 1 или ал. 2 от
договора.
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение и частта
от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като
отделен обект на изпълнителя или на възложителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от
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подизпълнителя до възложителя чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му (не приложимо).
(4) Към искането по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими (не приложимо).
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 3, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа (не
приложимо).
(6) В случаите по ал.З, заплащането се осъществява срещу издадена от подизпълнителя
оригинална фактура и по банкова сметка на подизпълнителя, както следва
IBAN:................................................................
BIG ......................,
При
банка
.......... ....................................(не приложимо).

IV. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на доставката и монтажа по смисъла на договора е в
сградата на 187 ДГ „Жар птица” с адрес: гр. София, район "Красна поляна", ул.
"Добротич" №48.
(2)
Цялостното изпълнение на предмета на договора се извършва в срок до 20
(двадесет) календарни дни, съгласно Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на писмената заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 1, ал. 2 от настоящия договор.

V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да достави стоките, отговарящи на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
представляващо Приложение № 2 към договора, без наличието на скрити и явни
недостатъци, съответстващи като вид и брой на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. да извърши доставката в договорения срок, придружени със сертификат/и за
съответствие, с гаранционна карта, инструкции, правила за употреба, когато
производителят на стоката е предвидил такива;
3. да изпълни предмета на договора на мястото, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в чл, 6,
ал. 1;
4. при приемането на стоките, при наличие на рекламация от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно броя, техническите характеристики и/или наличието на явни
недостатъци и/или наличието на външни повреди в доставените стоки, да отстрани
недостатъците в срока по чл. 12, ал. 3;
5. при наличие на рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за скрити недостатъци,
появили се в рамките на гаранционния срок, да отстрани недостатъка или да замени
съответния продукт с годен такъв, в срока по чл. 15, ал. 3, за своя сметка.
6. да извършва гаранционно обслужване на доставените стоки;
7. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на
дружеството по време на изпълнението на договора.
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8. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 дни от
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за
замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора
или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП (не приложимо).
9. когато има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, да не отказва да
изпълни свое задължение, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни насрещното си
задължение по договора.
10. в 5-дневен срок след получаване на писмената заявка да направи оглед, да вземе
мерки „от място“ и да уведоми писмено Възложителя при установяване на
несъответствие между габаритите на поръчаното обзавеждане и предвиденото им място
за поставяне с точен опис на видове и бройки.
11. да представи гаранция за изпълнение на договора съгласно Раздел X.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора;
2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава;
1. да възложи изпълнението на договора с писмена заявка, която съдържа вида и
количеството на договорените стоки по този договор;
2. при наличие на съответствие между заявените, доставените стоки по вид и
количество, и отговарящи на техническата спецификация и техническото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при липсата на явни недостатъци и външни повреди, да
приеме с приемо-предавателния протокол по чл. 11, ал. 1, изпълнението на настоящия
договор.
3. да заплати прието от него изпълнение на предмета на договора в размер, по начин и в
срок съгласно уговореното в настоящия договор.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да осъществява контрол при изпълнение на договора;
2. да изиска доставката на стоките да бъде в пълно съответствие с техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 към настоящия договор, както и с
всички останали документи от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на
настоящия договор;
3. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни заявката в срок, без отклонение от
договореното и без недостатъци;
4. при приемане на стоките да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато
стоките не съответстват на техническите спецификации и техническото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при наличие на явни недостатъци в тях и/или наличието на
външни повреди;
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5. да иска отстраняване на недостатъците по т. 4 в сроковете определени в чл. 12, ал. 3,
което да се извърши за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. да предявява рекламации за наличие на скрити недостатъци в рамките на
гаранционния срок и да иска тяхното отстраняване или извършване на замяна на
съответния продукт, което да се извърши за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срока по чл.
15, ал. 3;
7. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение е посочените в офертата му подизпълнители, в случай че
ИЗЪПЛНИТЕЛЯТ е посочил, че ще ползва такива (не приложимо).
8. при получаване на писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установено несъответствие между
габаритите на поръчаното обзавеждане и предвиденото им място за поставяне, в 3дневен срок да направи проверка и да даде указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
Чл.11.(1) Пълното изпълнение на предмета на договора по чл. се удостоверява с
подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол.
(2) В случаите на чл. 5, ал. 3 от настоящия договор изпълнението на отделния обект от
предмета на договора се удостоверява с подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
подизпълнителя, приемо - предавателен протокол (не приложимо).
Чл. 12 (1) При приемане на стоките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви
рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато стоките не съответстват по количество и
качество на техническите спецификации и Предложението за изпълнение на поръчката
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при наличие на явни недостатъци в тях и/или при наличие на
външни повреди.
(2) В случая на ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подписва приемо-предавателния протокол по
чл. 11, ал. 1, а ако такъв е подписан - уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет)
дневен срок от констатирането на нередностите/недостатъците.
(3) В случаите по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изправи посочените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нередности/недостатъци и в срок до 5 (пет) календарни дни да
достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 2 към договора или
такива без явни недостатъци или външни повреди.
(4) Разходите направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 3 са за негова сметка.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за
пълното и точно изпълнение на договора и да подпише приемо-предавателен протокол,
удостоверяващ изпълнението предмета на договора:нг-жа Аксиния Христова Петкова Директор на Детска градина №187- "Жар птица".

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 14 (1) Доставените стоки, предмет на договора, са с пълна гаранция за срок от 12
/дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния
протокол по чл. 11, ал. 1 от настоящия договор.
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации за скрити недостатъци през
целия гаранционен срок по ал. 1 пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В случая на ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) календарни дни да
отстрани недостатъка за своя сметка и на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Срокът започва да тече от момента на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повредата
или недостатъка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи уведомяването по факс,
електронна поща или по поща с писмо с обратна разписка.

IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 15 (1) При неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения неизправната
страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% за всеки ден забава, върху
стойността на неизпълненото в срок задължение, но не повече от 10 % от общата
стойност на неизпълнението.
(2) Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок
задълженията си по раздел VII и VIII от настоящия договор, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % на ден от цената на доставените стоки, за
които са направени рекламациите.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи стойността на наложените неустойки от
представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора.
(4) Задържането на гаранцията за изпълнение и изплащането на неустойка не лишава
изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати
ползи над уговорените размери.
X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 16.(1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за
изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 % ( три на сто) от стойността на
договора. Гаранцията се предоставя под формата на депозирана парична сума по
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или банкова гаранция - оригинал, издаден от
българска или чуждестранна банка или застраховка, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При представяне на гаранцията за
изпълнение в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се
посочва договора, за който се представя гаранцията.
(2) Срокът на валидност на гаранцията е най-малко 2 месеца след датата на изтичане
гаранционния срок по договора, като тридесет процента от размера на гаранцията е за
обезпечаване на гаранционните задължения на участника, определен за изпълнител, за
периода на декларирания от него Гаранционен срок, а останалата част в размер на 70 %
от гаранцията гарантира изпълнението на доставката.
(3) 70 % от гаранцията се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на
приемо-предавателен протокол по чл. 11, ал. 1 от настоящия договор без забележки, а
останалата част - в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на най-дългия, посочен от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранционен срок, в случай че изпълнението е точно, качествено и
отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При липса на възражения по
изпълнението на гаранционната поддръжка съгласно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който
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средствата са престоявали законно при него. Когато е представен документ за банкова
гаранция, той се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
( 4) Когато при сключването на договора е представена банкова гаранция или
застрахователна полица, която едновременно гарантира доставката и гаранционната
поддръжка, тя се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като същият представи гаранция за
изпълнение на настоящия договор за обезпечаване задължението за гаранционна
поддръжка в размер на две пети от стойността на гаранцията, посочена в чл. 15, ал. 1.

(5) В случаите на представяне на банкова гаранция, същата следва да е безусловна и
неотменима и в полза на Възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части в
зависимост от претендиралото обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение
на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от
задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него. При представяне
на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя застрахователната сума трябва да съответства на 3% от стойността на
договора, определена въз основа на ценовата му оферта.
(6) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в
резултат на недобросъвестно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и всяко
некачествено изпълнение, което не е отстранено своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТможе да задържи гаранцията по ал. 1, ако в хода на изпълнението
възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да задържи/усвои гаранцията до размера на
уговорените с настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТне изпълни
и/или изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното
изпълнение. При прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯили при обявяването му в
несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои целия размер на
гаранцията за изпълнение.
(9) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора,ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе
задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТне дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на
договора за срока, за който средствата са престояли законно при него.
(11) Гаранцията за изпълнение покрива всички обезщетения за забава, всички щети,
причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заплащане на глоби, санкции и други наложени на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17, (1) Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. по реда на чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно без предизвестие, когато:
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1. ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще забави
изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни
дни. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
заявените, но недоставени в срок стоки, както и за извършени от него разходи, с цел
изпълнение на писмената заявка по чл.1, ал.2 от настоящия договор. Авансовото
плащане по чл. 2, ал. 4, т. 1, се възстановява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок от 5 /пет/ дни, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писменото
уведомление за разваляне на договора.
2. по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ замени или включи
подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 11 ЗОП или за него не са
представени всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66,
ал. И ЗОП(не приложимо).;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита
процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 18.Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от
страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е
информирала другата страна за възникването на непреодолхтма сила.
Чл. 19. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и
да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
Чл. 20. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 21. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
договора.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка
информация, получена при и по повод изпълнението на договора.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на
когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв
служител се осъществява само в необходимата степен и само за цедите на
изпълнението на договора.
Ч л. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги
предоставя на трети лица.

8

XIV П О Д И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ И (не приложимо)
Чл. 25. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да
наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е
избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде
различен от посочения в заявлението за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3
(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява
възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи.
(6) Сключването на договор е подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66,
ал. 11 ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват
изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 ЗОП е основание за едностранно
прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.26. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в заявлението
за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции,
че:
- приложимите
подизпълнителите;

клаузи на договора

са

задължителни

за изпълнение от

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на договора;
- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 27. (1)Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестя и други до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
се изпращат до адрес: гр. София, район,Драсна поляна”, ул. „Освобождение” №25
(2) Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия, заявки за доставки и други до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се изпращат по електронен път чрез Интернет на електронен адрес: e-mail:
ana.nikolova@officel ,bg
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(3) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса по ал.1 и ал. 2 да
уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес за кореспонденция.
(4) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал.З се счита, че уведомленията по
ал. 1 и ал.2 са връчени редовно.
(5) Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомления изпратени по електронната поща
не освобождава от отговорност ШПЪЛНИТЕЛЯ и същият се счита за уведомен.
Чл. 28. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
(2) За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ЗЗД ГПК и другите регламентиращи предмета на този договор.
(3) Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се
разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се
разрешава от компетентния съд по реда на ГПК.
Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един
за Възложителя и Изпълнителя.
Неразделна част от договора са следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 - Техническо предложение;
Приложение № 3 - Предлагана цена.

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Заличаванията
санаоснование
чл.
2,ал.
2,т.
5от ЗЗЛД
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